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         На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014 и 54/14 – др. Одлука)  и тачке 13. 

Конкурса за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним 
развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине 

2014-2020, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу доноси 
 

 
Р е ш е њ е 

о додели бесповратних средстава акредитованим регионалним 
развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП 

Војводине 2014-2020 

 
      Одобрава се исплата бесповратних средстава  акредитованим регионалним 

развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине 
2014-2020, с циљем јачања институционалних оквира и успостављање одрживе 
административне структуре на локалном нивоу за спровођење регионалне 

политике. 
     Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП 

Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014, 54/2014 и 
29/5015), у оквиру Програма 1505, економска класификација 465 Остале 
дотације и трансфери, и то: 

 
    1. Регионалној развојној агенцији Бачка                   2.000.000,00 динара  

    2. Регионалном центру за друштвено економски  
        развој  Банат                                                  2.000.000,00 динара 

    3. Регионалној развојној агенцији  Срем                   2.000.000,00 динара 
    4. Регионалној развојној агенцији Панонрег              1.000.000,00 динара 
 

 
         Средства се одобравају у укупном износу од  7.000.000,00  динара.  

 
 

Образложење 

 
 

       Конкурсом за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним 
развојним агенцијама за праћење реализације Програма развоја АП Војводине 



 

 

2014-2020 у области управљања пројектима  расписаним 11.09.2015. године и 

објављеним у дневном листу „Данас“, предвиђено је јачање институционалних 
оквира и успостављање одрживе административне структуре на локалном нивоу 

за спровођење регионалне политике. 
 

За ове намене обезбеђена су средства,  Покрајинском скупштинском 

одлуком о буџету АПВ за 2015. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2014 и 54/2014 ), 
у оквиру Програма 1505, економска класификација 465 Остале дотације и 

трансфери. 
 

         Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 

Решењем од 30.09.2015. године образовао је Комисију за процену пројеката 
поводом расписаног Конкурса чија је обавеза давање предлога за одобравање 

средстава. 
         Акредитоване регионалне развојне агенције, којима су одобрена средства 
за финансирање пројеката, потписаће уговоре о коришћењу средстава са 

Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу. 

         На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у 

диспозитиву. 
          
 

 

 

                ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 Бранислав Бугарски 
 


